תקנון חבר מביא חבר 2020
.1מבצעחבר מביא חבר

) 2020להלן" :המבצע"( נערך על ידי חברת ברטר

פלוס אינטרנשיונל בע"מ )להלן" :ברטר פלוס "( בין התאריכים  01.12.2020ועד
) 31.12.2020להלן" :תקופת המבצע"( באתר האינטרנט בכתובת www.barterplus.co.il
)להלן" :ברטר פלוס "(.
 .2במסגרת המבצע ,כל לקוח רשום של ברטר פלוס יקבל לינק ייחודי לרישום לאתר אשר
יוכל להפיץ אותו  .לקוחות חדשים של ברטר פלוס ,אשר ירשמו לאתר לאחר תחילת המבצע
באמצעות לינק של אחד הלקוחות הקיימים )להלן " -לקוח מגייס " ( יהיו זכאים להטבה של
מתנת הצטרפות בשווי  100ש"ח בקניה ראשונה באתר ואותו הלקוח המגייס יזוכה
בבונוס לפי הפירוט הבא :
עד  2לקוחות  100 -שח לקניות באתר
עד  3לקוחות  150 -שח לקניות באתר עבור כל אחד
 5לקוחות מעלה  200שח לקניות באתר עבור כל אחד
הבונוסים יועברו לחשבון הלקוח המגייס והלקוח החדש במעמד אישור הלקוח החדש
על ידי ברטר פלוס
 .3אין כפל מבצעים והנחות .המבצע לא תקף ללקוחות אשר מוגדרים במערכת ברטר פלוס
כמפיצים מכל סוג שהוא
 .4כמות מזערית של לקוחות חדשים במבצע – 100
 ..5ניתן לממש את מתנת ההצטרפות לקניה של כל המוצרים באתר ,בכפוף לאישור הספק
ומסגרת האשראי אשר ניתנה ללקוח.
 .6המבצע מיועד רק ללקוחות עסקיים ,אשר יורשו להירשם לאתר ויקבלו אובליגו מהנהלת
ברטר פלוס ,על סך לפחות  2000ש"ח ,בהתאם לשיקול דעת ברטר פלוס.
 .7לא יינתן זיכוי או החזר כספי על סכומים שלא נוצלו במהלך תקופת המבצע.
 .8ברטר פלוס רשאית להפסיק בכל עת לאלתר את המבצע ו/או לשנות ,להוסיף ,לבטל את
תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספח ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
 .9בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה ,לא תהא לברטר פלוס כל אחריות
לכל נזק שהוא ,שנגרם ללקוח או לאחר ,וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה
בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה ,ובכלל זה בגין כל נזק ,ישיר או עקיף ,שנגרם
ללקוח.

 .10ברטר פלוס שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מלקוח ,שנמצא כי נרשם
מספר פעמים ,על מנת לקבל את ההטבה ,או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון
זה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
 .11בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 .12תקנון זה מכיל ,מגלם ,ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע ,וכל הבטחות,
ערובות ,הסכמים בכתב או בעל פה ,התחייבויות או מצגים בהקשר למבצע ,שניתנו או נעשו
ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו ,אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים
בתקנון זה או הנובעים ממנו ,לגרוע מהם או לשנותם ,והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
 .13שום התנהגות מצד ברטר פלוס ,לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או
על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה ,לאיזו הפרה או קיום תנאי כל שהוא ,אלא
אם הוויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השנוי ,הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
 .14כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

